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NIEDZIELA „AD GENTES”
czyli „Mieć jednego ducha i jedno serce”
W II niedzielę Wielkiego Postu (20
marca) był Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Niedzielę tę
tradycja chrześcijańska nazywa „Ad
Gentes”, co znaczy „Dla Narodów”.
Z tej racji Ks. Biskup Wiktor Skworc, Przewodniczący
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i Ks. Zenon Zając, Dyrektor Dzieła Pomocy Misjom „Ad Gentes”
napisali do nas list:

Ks. Biskup Wiktor Skworc, i Ks. Zenon Zając
Ofiary, jakie w przyszłą niedzielę (4.IV) złożymy do puszek przed naszym kościołem będą przeznaczone na misyjne dzieła „Ad Gentes”.

WOLNOŚĆ JEST DAREM

MYŚL TYGODNIA

Jezus przy studni spotyka Samarytankę. W Starym Testamencie
takich spotkań było już trzy: sługa
Abrahama (swat Izaaka) spotkał
Rebekę, Jakub - Rachelę, Mojżesz
- Seforę. Schemat spotkania zawsze ten sam: spotkanie mężczyzny
i kobiety przy studni, rozmowa,
kobieta odchodzi do domu, potem
sprowadza się mężczyznę i odbywają się zaślubiny. W dzisiejszej
Ewangelii chodzi o zaślubiny ludzkiej duszy z Duchem Świętym
(„gdybyś wiedziała, kim jest ten,
kto do ciebie mówi, prosiłabyś,
a dałby ci wody żywej”), o przebaczenie grzechów („idź i zawołaj
swego męża”), o ugaszenie wiecznego pragnienia, jakim stworzenie
łaknie swego Stwórcy.

Wielkiego Postu, nazywana od kilku lat „Niedzielą Ad
Gentes" przebiega pod hasłem: „Mieć jednego ducha
i jedno serce”, które nawiązuje do tematu tegorocznej
pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce „W komunii
z Bogiem”.
Pragniemy także przypomnieć, że istnieje możliwość całorocznej pomocy misjonarzom poprzez wysyłanie SMS-a o treści MISJE na numer 72032, z którego
dochód jest całkowicie przeznaczony na realizację polskich projektów misyjnych. Wdzięczni za każdą ofiarę
złożoną na pomoc dla polskich misjonarzy nie ustajemy w modlitwie w intencji wszystkich Dobrodziejów
dzieła misyjnego. Z wyrazami szacunku!

Bracia i Siostry, Przyjaciele Misji!
W ubiegłym roku obchodziliśmy 20 rocznicę wydania przez Ojca Św. Jana Pawła II encykliki Redemptoris Missio. Przypomniała ona wszystkim wierzącym
o aktualności wezwania do współpracy misyjnej, której
wyrazem jest wspomaganie misjonarzy. Obecnie,
w pracę ewangelizacyjną w krajach misyjnych jest zaangażowanych ponad 2100 polskich misjonarzy, służących młodym wspólnotom kościelnym w 94 krajach. To
również dzięki nim Kościół staje się widzialnym znakiem i narzędziem zbawienia dla wszystkich narodów.
Głoszenie Ewangelii, posługa sakramentalna i katechetyczna, troska o ludzi chorych i biednych, troska
o edukację dzieci i młodzieży, to tylko niektóre przykłady codziennej posługi polskich misjonarzy i misjonarek.
Bardzo często żyją oni z dala od cywilizacji, w buszu,
wysoko w górach lub na pustyni. W większości wypadków są jedynymi osobami towarzyszącymi ludności tubylczej, niekiedy w strefach zagrożonych działaniami
wojennymi lub terrorystycznymi. Są wierni do końca.
Szerząc w świecie „ewangeliczne wartości” niosą
wszelaką pomoc każdemu potrzebującemu bez względu na jego przynależność rasową, kulturową czy religijną.
Jak każdego roku, u progu kolejnego Wielkiego Postu, Kościół w Polsce pragnie wspomóc swoich misjonarzy przez modlitwę, post i organizację zbiórki pieniężnej do puszek w kościołach i kaplicach. Pieniądze te,
za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom „Ad Gentes",
zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych. Tegoroczna II Niedziela

Przeżywamy czas Wielkiego Postu, czas, który jest
nam dany na zastanowienie się nad naszym codziennym życiem, jakim obdarzył nas Bóg, dokąd zmierzamy. Bóg dając nam życie obdarował nas swoimi darami i talentami, jednym z nich jest wolność. Wolność jest
darem, jakim otrzymaliśmy od Boga, by móc w pełnej
radości i pokoju przeżywać każdy dzień naszego życia
i być odpowiedzialnym za swoje decyzje.
Niestety niejednokrotnie bywa tak, że człowiek gubi
się, źle pojmując wolność, mając fałszywy jej obraz.
Zagubienie to często prowadzi do różnego typu zniewoleń. Do takiego zniewolenia prowadzi nadużywanie
alkoholu, używanie narkotyków, nadużywanie Internetu, hazard itp. Bywa, że dopiero sięgnięcie dna w tym
zniewoleniu mobilizuje do tego, aby podjąć pracę nad
sobą, aby na nowo rozpocząć swoje życie w prawdziwej wolności. Pomocą w wyjściu z uzależnienia może
być podpisana deklaracja abstynencka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i modlitwa za osobę uzależnioną.
Patrząc na KWC oraz poświęcenie, charyzmat i oddanie Ojca Franciszka Blachnickiego, uświadamiamy sobie, iż jest to prawdziwie dzieło Boże - prowadzone ręką Najświętszej Maryi Niepokalanej, Matki Kościoła.
Wraz z Nią stajemy pod krzyżem Chrystusa zawierzając siebie, nasze rodziny i prosimy, aby On uczynił
z nas Swoje narzędzie dla wyzwolenia narodu.
Diakonia KWC realizując to dzieło zaprasza do
wspólnej modlitwy w pierwszą sobotę kwietnia na mszę
św. o godz. 7.00 Nabożeństwo Pierwszosobotnie i różaniec.
Diakonia KWC

Poniedziałek - 28 marca 2011 r. Parafialne wspomnienie św. Joanny B. Molla

Środa – 30 marca, Wspomnienie Św. Turybiusza z Mongrovejo, Biskupa Limy w Peru. Czyt.

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Jarek, z-ca ks. Sławek; Czyt. 2 Krl 5,1-15a; Łk 4,24-30; xJarek dz. wolny

Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19; x Sławek dzień wolny

6.30 1. + Wojciecha (w 10 r.) oraz jego Rodziców Irenę i Stefana, of. Irena Olczak

xJarekDz

2. + Zenonę (w 27 r.), Kazimierę (w 27 r.), Józefa, Mariannę i xAdam
Franciszka, of. Dorota Obrępalska
3. + Zofię, Mariana, Jana, Andrzeja, zm. z Rodzin Skupów i Mi- xTBieliński
trzaków, of. Bożena Mitrzak
xRMirończ
4. + Mariana Sudnika (w 7 dzień), of. Rodzina
xProboszc
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona
xBBłoński
2. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina
xSGrocho
3. + Helenę Borkowską (w 9 r.), of. Córka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny

xBBłoński

xJarekDz

Czciciele Św. Joanny

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin Chro- xSStachyra
mińskich i Kosowskich, of. Rodzina
xTWalczak
2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci
xJToczyski
3. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż
4. + Jana Bartoszuka (w 5 r.) i Rodziców obu stron Rodziny, of. Ro- xJSutryk

xProboszcz

dzina

5. Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Eryka Żuka, z prośbą o Bo- xEGaładyk
że błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu, of. Rodzice
xSławek
6. W intencjach Czcicieli Św. Joanny
Nabożeństwo ku czci Św. Joanny i ucałowanie relikwii

xDiakon

pBoruto

Jezusa. Czyt. Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35. x Adam dzień wolny

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel)

xJSutryk
xRMirończ

xSławek

xProboszc

xJSutryk

xSGrocho
K.Ż.R.

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin Chro- xJarekDz
mińskich i Kosowskich, of. Rodzina
xTWalczak
2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci
xTBieliński
3. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż
xAdam
4. + Józefa (w 2 r.) i Zofię Omelańczuków, of. Rodzina
5. + Stanisława, Walerię, Weronikę, Michała, Zenona, Mariana, xSStachyra
Andrzeja i Marię, of. Modesta Modrzewska
6. + Jadwigę, Konstantego i Zofię Polkowskich, of. Teresa Podgórzak xEGaładyk

xProboszcz

K.Ż.R.

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin Chro- xSGrochowski
mińskich i Kosowskich, of. Rodzina
xTWalczak
2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci
xJToczyski
3. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż
xJSutryk
4. + Stanisławę (w 6 r.), of. Siostrzenica
xJarekDz
5. + Mariannę (w 8 r.), Piotra i Henryka, of. p. Błońska
6. Dziękczynna w 32 r. urodzin Karola, z prośba o potrzebne łaski xTBieliński
dla niego i dla jego Córki Rozalii w 6 m-c od urodzin, of. Żona

xProboszcz

xDiakon

Czwartek - 31 marca; Wspomnienie św. Katarzyny Szwedzkiej; Czyt. Jr 7,23-28; Łk 11,14-23
6.30 1. Dziękczynna w intencji Macieja-Józefa, z prośbą o dary Ducha xJSutryk
xJGroŚw. i opiekę Św. Józefa, of. Babcia
chowski
xSławek
2. + Ewę Ferenc (w 7 dzień), of. Rodzina
xProboszcz
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Ryszarda Sztompka, of. Żona
xSławek
2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Tadeusza Frankowskiego, of. Żona xSGrocho
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel)

xSławek
xBBłoński

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel)

Nowenna do Św. Józefa

Wtorek – 29 marca; Wspomnienie św. Józefa z Arymatei, który zdjął z Krzyża Ciało Pana
6.30 1. + Czesława i jego Rodziców, of. Leokadia Borkowska
2. + Stanisławę Sysik, of. Mąż Zygmunt z Rodziną
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona
2. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina
3. + Stefana Wakułę, Jana i Teklę, of. Stefania Wakuła
4. + Albinę i Marcina, zm. z Rodziny Solniców, of. Jadwiga Piekut

xSławek xRMiroń6.30 1. + Władysławę i Stanisławę, of. Leokadia Borkowska
czuk
xAdam
2. + Krystynę Łuczaj (w 3 tydzień), of. Sąsiedzi
xEGaładyk
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona
xBBłoński
2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina
xSStachyr
3. + Witolda Adamczyka (w 7 dzień), of. Rodzina
xAdam
xProboszc
3. + Za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Bezimienna
4. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę św. Jó- xRMirończuk
zefa dla Dzieci i ich Rodzin, of. Mama i Babcia

K.Ż.R.

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę-Wandę Chromińską, xEGaładyk
zm. z Rodzin Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina
xTWalczak
2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci
3. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Władysława Gabrana, of. Żona z Cór- xJarekDz
kami

xAdam
4. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż
xSStachyra
5. + Lecha Gadomskiego (w 1 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Żona
xRMirończ
6. + Irenę (w 1 r.) i Adama Chromińskich, of. Siostra
7. Dziękczynna za dar Bierzmowania dla Aleksandry, z prośbą o xTBieliński
Boże dary Ducha Św. na dalsze życie, of. Rodzice

Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Wieczór Chwały (Akademicka Grupa Ewangelizacyjna)

omnes

xDiakon
xTBieliński

AGE

Pierwszy Piątek Miesiąca – 1 kwietnia,
W ludowej tradycji „Prima Aprilis”.
Czyt. Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34

6.30 1. + Stanisława Demianiuka (w 3 r.), Elżbietę i Kazimierza Pyrza- xRMirończuk
nowskich oraz zm. z Rodziny Demianiuków i Ilczuków, of. Rodzina
2. + Grażynę (z racji imienin), Grzegorza i Bogusława, zm. z Ro- xJSutryk
dziny Kaszubskich oraz Helenę Zalewską, of. Elżbieta Kaszubska
xSStachyr
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Frankowskiego, of. Żona
xProboszc
2. + Longina (w 17 r.), of. Marta Stańczuk
3. Dziękczynna w 24 r. ślubu Renaty i Andrzeja, z prośbą o Boże xTBieliński
błogosławieństwo dla nich i dla całej Rodziny, of. Małżonkowie
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci
17.15 Droga Krzyżowa dla wszystkich i spowiedź Pierwszopiątkowa
18.00 Katecheza Ks. Biskupa Ordynariusza dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych w sali wielofunkcyjnej KLO

18.00 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami
2. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż
3. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Bogumiłę Plichta, of. Mąż i Dzieci
4.+ Franciszka Sabiniaka (z racji urodzin), of. Córka
5. W intencji czcicieli Serca Jezusowego
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

omnes

omnes

xJarekDz pOrganis

18.00 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami
2. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż
3. + Mariana (w 17 r.) i Bertę (w 5 r.), of. Córka
4. + Mariannę Czapską (w 4 r.) i zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Wnuczkowie

xBBłoński

Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

xDyżurny
K.Ż.R.
xAdam
xJSutryk xSławek
xSGrochowski
xDiakon

IV Niedziela Wielkiego Postu – 3 kwietnia 2011 r.

xSławek

Kateche

„Dominica Laetare” - w tradycji chrześcijańskiej Liturgii „Niedziela Radości” wielkopostnej.
Jej powodem jest połowa Wielkiego Postu i bliskość obchodów Tajemnicy Paschalnej.
Wspomnienie Św. Ryszarda z Chichesteru. Czyt. Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24

xDiakon

omnes

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca NMP

xBiskup

omnes

xDiakon

xEGaładyk
xAdam
xTWalczak omnes
xJarekDz
xSławek
xDiakon

Pierwsza Sobota Miesiąca – 2 kwietnia,
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Franciszka z Paoli, Pustelnika. 6 rocznica
śmierci Sługi Bożego Ojca św. Jana Pawła II
Czyt. Oz 6,1-6; Łk 18,9-14

6.30 1. Dziękczynna w 55 rocznicę ślubu Alicji i Ryszarda Branowskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodzi- xJarekDz
ny, of. Małżonkowie, Dzieci, Wnuki
2. + Ryszarda, Jana i Zofię, zm. z Rodzin Antoniaków, Mąków i xTBieliński
Ślebzaków, of. Janina Jakubiak
xSStachyr
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Frankowskiego, of. Żona
xTWalczak
2. Gregorianka: + Bogumiłę Plichta, of. Mąż i Dzieci
xEGaładyk
3. + Józefa Lisieckiego (w 30 dzień), of. Rodzina
4. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o wypełnienie się woxProli Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca boszcz
Maryi, of. Mama
5. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP, of. Kru- xSławek

xSStachyra

xDiakon

pOrganista

xProboszc
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Frankowskiego, of. Żona
2. + Zm. Rodziców z obu stron Rodziny: Irenę, Teresę, Wiesława i xJSutryk
Mariana, of. Jadwiga Kupa
xSStachyra
8.30 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami
2. + Leokadię (w r.), Jana, Zofię, Jana, Karola i Wacława, of. Dzieci xJarekDz
xJToczyski
3. + Ryszarda Sztompka (z racji imienin), of. Żona z Córką
xTWalczak
10.00 1. Gregorianka: + Bogumiłę Plichta, of. Mąż i Dzieci
2. + Romana Łukasiuka (w 10 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, xBBłoński

omnes

of. Żona

3. + Janinę (w 7 r.), Marka i Eugeniusza, of. p. Wójcikowie
11.30 1. + Zofię, Ludwika, Mariannę, Helenę, Mariana, Kazimierza i Antoniego, of. Barbara Andraszek
2. + Eugeniusza (w 5 r.), Władysławę i Czesława, of. Irena Przytuła
12.45 1. Za Parafian i Gości
2. Dziękczynna w 50 r. ślubu Jadwigi i Jana Zieniuk, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Małżonkowie

xEGaładyk
xSGrocho
wski
xSławek
xAdam

omnes

xJarekDz

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławka, z-ca ks. Adam

16.30 2. + Lucynę (w 23 r.) i Henryka, zm. z Rodziny Szostków, Chojeckich, Ługowskich, Jastrzębskich, of. Rodzina
xTBieliński

17.30 IV Katecheza chrzcielna dla Rodziców i Chrzestnych
17.30 Gorzkie Żale

18.00 1. Gregorianka + Irenę Marciniuk, of. Mąż
2. + Grażynę (z racji imienin), Grzegorza i Bogusława, of. Małgorzata
Błaszczak

cjata Wyzwolenia Człowieka

Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji uwolnienia od uzależnień.

11.00 Próba Zespołu Światełko
17.00 Katecheza dla narzeczonych
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel)

KWC

19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem
Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej
WYDRUK PRÓBNY

xSławek

omnes

xDyżurnt
xDiakon
xAdam
xProboszcz
xDiakon

omnes
pZdzisła
w
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3. + Mariana (w 17 r.) i Berty (w 5 r.), of. Córka
4. + Mariannę Czapską (w 4 r.) i zm. Dziadków z obu stron Rodziny,
of. Wnuczkowie
Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

IV Niedziela Wielkiego Postu – 3 kwietnia 2011 r.
„Dominica Laetare” - w tradycji chrześcijańskiej Liturgii „Niedziela
Radości” wielkopostnej. Jej powodem jest połowa Wielkiego Postu i
bliskość obchodów Tajemnicy Paschalnej. Wspomnienie Św. Ryszarda z
Chichesteru. Czyt. Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca NMP

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Frankowskiego, of. Żona
2. + Zm. Rodziców z obu stron Rodziny: Irenę, Teresę, Wiesława i
Mariana, of. Jadwiga Kupa
8.30 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami
2. + Leokadię (w r.), Jana, Zofię, Jana, Karola i Wacława, of. Dzieci
3. + Ryszarda Sztompka (z racji imienin), of. Żona z Córką
10.00 1. Gregorianka: + Bogumiłę Plichta, of. Mąż i Dzieci
2. + Romana Łukasiuka (w 10 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona
3. + Janinę (w 7 r.), Marka i Eugeniusza, of. p. Wójcikowie
11.30 1. + Zofię, Ludwika, Mariannę, Helenę, Mariana, Kazimierza i Antoniego, of. Barbara Andraszek
2. + Eugeniusza (w 5 r.), Władysławę i Czesława, of. Irena Przytuła
12.45 1. Za Parafian i Gości
2. Dziękczynna w 50 r. ślubu Jadwigi i Jana Zieniuk, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Małżonkowie
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławka, z-ca ks. Adam

16.30 2. + Lucynę (w 23 r.) i Henryka, zm. z Rodziny Szostków, Chojeckich, Ługowskich, Jastrzębskich, of. Rodzina
17.30 IV Katecheza chrzcielna dla Rodziców i Chrzestnych
17.30 Gorzkie Żale
18.00 1. Gregorianka + Irenę Marciniuk, of. Mąż

2. + Grażynę (z racji imienin), Grzegorza i Bogusława, of. Małgorzata Błaszczak
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

KATECHIZM DRESIARZA,
czyli: mam kilka pytań do Księdza.

Post jest nieodzowną częścią wielu świąt nie tylko w kościele
katolickim, który nakazuje wstrzemięźliwość w Środę Popielcową i
Wielki Piątek. Niektórzy jednak przestrzegają postu w każdy piątek
przez cały okres Wielkiego Postu - czy takie wyrzeczenie może być
cegiełką w budowaniu głębszego przeżywania świąt?

STRONA 3

treść. Szukamy atrakcyjnego opakowania. Czasem wydaje się nawet, że wielu
z nas chętnie zamieni treść za to tylko by zostało piękne kolorowe i atrakcyjne
opakowanie. Co do przykazań Kościelnych to w tej mierze nic się nie zmieniło
dla członków Kościoła Katolickiego. Nasze czwarte przykazanie brzmi: Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. Jasno i na temat ;)
Wielki Post to dla nas okres pokuty. My nie chodzimy wtedy na dyskoteki bo
chcemy zadbać o naszą duszę, o moja relację z Bogiem. Zabawa nie jest zła.
Ale jest pewnym rozproszeniem, wyrwaniem z całej atmosfery przygotowania do
tak ważnych wydarzeń. Kiedyś ktoś mnie zapytał czy może iść na wesele jak
3 miesięcy temu zmarł mu dziadek. I czy może tańczyć. Oczywiście że może.
Nie ma żadnych nakazów co do obchodzenia żałoby. Ale człowiek który przeżywa coś głęboko, ból, rozstanie, nie myśli o zabawie; Nie ciągnie go na nią. Post
to nasze zamyślenie nad tym, co Bóg dla mnie zrobił i dla czego? Kościół dał
przykazanie które nas dyscyplinuje, bo wie, że jesteśmy duchowo leniwi; że
chętniej bierzemy się za tańce a nie za różańce. Ktoś, komu zależy na relacji
z Bogiem, nie będzie szukał luk i możliwości zmiany charakteru Wielkiego Postu
bo w tym czasie najwięcej jest naszych nawróceń. W tym czasie jest najwięcej
naszych powrotów do Boga i przemian wewnętrznych. Właśnie dlatego, że w zatrzymaniu, odejściu od tego czego doświadczaliśmy w ciągu całego roku, Bóg
może do nas przemówić i nas do siebie pociągnąć.

Czy Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa to nabożeństwa, które odeszły
do lamusa? Często słyszę szczególnie od młodych ludzi pytanie jaki
sens ma odmawianie wciąż tych samych treści?

Słaby byłem w czasie seminarium z łaciny - i wcale się to do dzisiaj nie zmieniło ha ha ah - ale pamiętam takie przysłowie łacińskie: Repetitio est mater studiorum - Powtarzanie jest matka wiedzy ;) Myślę, że powtarzanie wciąż tych samych treści zawsze do czegoś prowadzi. Jednych oczywiści do znużenia i zniechęcenia. Ale innych na szczyty.
Myślę że cały sekret leży w tym, jaka wartość ma dla mnie to, czego dotyczy
to wspominanie lub powtarzanie. Bo przecież wielu z nas - nawet z osób niewierzących - wspomina rocznice urodzin. Ale sposób przeżywania takich urodzin
przez matkę dziecka jest rożny pod wieloma względami od przeżywania tych
urodzin przez sąsiadkę czy też nauczyciela w szkole;) Od ponad roku młodzież
z całej diecezji siedleckiej zjeżdża się raz w miesiącu na całonocne czuwanie do
Kodnia. I wiesz co - modlą się tam na różańcu, odprawiają drogę krzyżowa. I nie
są to zjazdy obowiązkowe, bo ksiądz kazał czy coś takiego. Sami się zapisują
i wracają za miesiąc. Dlaczego? Trzeba by ich zapytać. Ale myślę, że też dla tego że widzą tego sens.

Jak dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu? Czy w naszych czasach
jest inaczej, niż kiedyś?

Czy moje przeżywanie WP się zmieniło ? Hm... Zmieniło się. Nie wszystko ale
wiele. Zawsze był to dla mnie czas związany z wiarą, z wyciszeniem. Może tego
wyciszenia zewnętrznego było kiedyś nawet więcej - przez cały WP nie słuchałem muzyki, nie oglądałem tv. Zawsze też podejmowałem postanowienia. Różnica jaką teraz widzę to to, że wszystko nabrało głębszego znaczenia. Nie wystarczy wyłączyć muzykę by to mnie zbliżyło do Boga. To może być pierwszym
krokiem ale nie mogę na nim poprzestać. Nie wystarczy, że odmawiam sobie jakiejś przyjemności. Mam to zamienić w czyn czy dar, z którego ktoś inny będzie
mógł skorzystać np. odmawiając sobie słodyczy odkładam pieniądze które jako
jałmużnę przeznaczę dla biednych. To jest wtedy konkret.

Post w Kościele Katolickim, w którym jestem kapłanem, jest różnorodny.
Dzielimy go przede wszystkim na post ilościowy i on polega na ograniczeniu ilości posiłków; oraz jakościowy, który polega na wstrzemięźliwości od potraw mięsnych i wędlin. Ten drugi znamy z każdego piątku. Wspominałaś o Wielkim
Piątku i Środzie Popielcowej. To szczególne dni dla osób wierzących i w te dni
mamy post ścisły. Polega on na połączeniu tych dwóch rodzajów postów - jakościowego (bez mięsa) i ilościowego (jeden posiłek do syta i dwa tak trochę; Post
nigdy nie jest celem samym w sobie. Bo co by nam dawał? No chyba tylko to, ze
ćwiczyli byśmy nasz charakter, mogli się sprawdzić jak wytrzymali jesteśmy itd.
Post dla człowieka wierzącego to zawsze pomoc w sprawach wiary, relacji
z Bogiem, mobilizacja do okazania miłości bliźniemu. Kiedy w piątek nie jem
mięsa, to nie chodzi tu tylko o to by wytrwać, nie dać się złamać swoim zmysłom,
które mówią do mnie jak tylko otworzę lodówkę: Choć tu do mnie kiełbasko, poznamy się bliżej. Chodzi tu raczej o to, by to drobne wyrzeczenie skierowało
moje myśli i wolę na Boga. Piątek to dla człowieka wierzącego dzień szczególny.
Wtedy za mnie na krzyżu umierał Jezus. I teraz to drobne wyrzeczenie ma za
każdym razem kierować moją myśl właśnie do cierpiącego Jezusa. Ja doznaje
Comiesięczne nocne czuwania w Kodniu gromadzą coraz większe rzesze młojakiejś trudności ale jednocześnie widzę jak ona jest mała wobec tego, co uczynił dych ludzi z naszej diecezji. Siedlecka młodzież stanowi znaczącą i w miarę stałą
dla mnie Bóg. Dla tego właśnie trudno post zrozumieć tym którzy nie wierzą.
grupę, której w nocy 11/12 marca towarzyszyli – ks. Adam Pietrusik, S.M. Amabilis
Jak to jest z tymi przykazaniami w Wielkim Poście „zabaw hucznych Gliniecka (orionistka) i S. Maksymiliana Sulej (albertynka). Marcowe czuwanie tranie urządzać”? Niby było kilka zmian, ale jednak sentyment pozostał, a dycyjnie rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim. Podczas pierwszej części spotkania
ludzie starszej daty nie chcą słyszeć o żadnych zmianach w tej kwestii.. wystąpiły dwa ewangelizacyjne zespoły muzyczne: „Full Power Spirit” (http://www.
Co do zabaw. Hm... Post to pewna możliwość i dar. Możliwość ucieczki czę- youtube.com/watch?v=iaxPdMGHuJ4) oraz pochodzący z Łukowa - "Stworzeni do
sto od tego zwariowanego świata, w który zabawa jest wszechobecna. Zresztą walki". Ponadto w programie spotkania była wspólna Eucharystia, adoracja Najśw.
zawsze była w większym czy mniejszym stopniu. Ale teraz wydawać by się mo- Sakramentu, konferencja ks. Tomasza Małkińskiego o talentach otrzymanych od
gło, że wszystko chcemy przerobić na zabawę, na rozrywkę. Nawet w najbar- Boga. Podczas czuwania młodzi byli też zachęcani do korzystania z sakramentu
dziej poważnych momentach naszego życia takich jak pogrzeb, ślub, Komunia pokuty i pojednania. Kolejne NOCNE CZUWANIE MŁODYCH (N.C.M.) już 8/9
Św. itd. szukamy czegoś atrakcyjnego, jakiś fajerwerków. Nie wystarcza nam kwietnia 2011 r.
sM. Amabilis Gliniecka

NOCNE CZUWANIE MŁODYCH
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KOMUNIKAT
BISKUPÓW

W dniach 15 i 16 marca
2011 r. w Zakopanem odbyło się 354. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu
Polski. Obradom przewodniczył abp Józef Michalik,
przewodniczący Konferencji. W zebraniu uczestniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino
Migliore. Spotkanie odbywało się w atmosferze
oczekiwania na zbliżającą się beatyfikację Ojca
Świętego Jana Pawła II.
1. Miejscem zebrania był dom rekolekcyjno-wypoczynkowy „Księżówka”, który w setną rocznicę
swego istnienia został gruntownie zmodernizowany.
Jeszcze w czasach rozbiorowych przybywali do
„Księżówki” kapłani z wielu polskich diecezji, aby
poprzez wspólne rekolekcje wzmacniać siły duchowe i fizyczne, a jednocześnie dyskutować o upragnionej przez Polaków niepodległości. Było to więc
miejsce, w którym realizowała się integracja kapłanów pochodzących z trzech zaborów. Przybywali tu
wybitni przedstawiciele kultury polskiej. Jej znamienitym gościem był kard. Karol Wojtyła jako metropolita krakowski, a później jako papież.
2. W toku obrad nawiązywano wielokrotnie do
zbliżającej się beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II. Biskupi wyrażają wdzięczność
Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za wydanie dekretu o beatyfikacji Jana Pawła II i wyznaczenie jej
daty na Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Odwołując
się do listu pasterskiego, biskupi podkreślili, że „mamy w niebie przyjaciela Boga i jednocześnie bliskiego orędownika ludzkich spraw”. Wyrazili też przekonanie, że trwające obecnie w Polsce duszpasterskie przygotowanie do beatyfikacji zaowocuje w sposób trwały wypełnianiem na co dzień duchowego
testamentu wielkiego Papieża.
3. Mając na uwadze tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii, Konferencja Episkopatu prosi o modlitwę w imię międzyludzkiej solidarności. Biskupi apelują też o przeprowadzenie
w parafiach zbiórki do puszek na rzecz poszkodowanych przez ten kataklizm.
4. Biskupi wymienili opinie na temat polskiej
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 lipca br. Polska jako kolebka ruchu
społecznego, który zapoczątkował zmiany w Europie i świecie, ma szczególną misję szerzenia idei
solidarności oraz nadawania jej instytucjonalnych
rozwiązań. Dla Unii Europejskiej jest to wciąż wielkie wyzwanie. Bardzo ważną kwestią pozostaje też
obrona i promocja prawa do wolności religijnej, zarówno w krajach Unii, jak i poza jej granicami. Istotnym zadaniem jest podjęcie działań na rzecz prawa
do życia wszystkich poczętych dzieci, a także skutecznej polityki na rzecz rodziny, szczególnie wobec
grożącego nam kryzysu demograficznego. W imię
prawdy historycznej mamy też obowiązek ukazywania wkładu chrześcijaństwa w budowanie cywilizacji
i kultury Europy. Kościół katolicki w Polsce będzie
duchowo wspierał polską prezydencję, aby wydała
ona jak najlepsze owoce zarówno dla Polski, jak
i Unii Europejskiej.
5. Wobec narastającej fali prześladowań chrześcijan na świecie, biskupi apelują o solidarność
z męczennikami za wiarę. Jej wyrazem niech będzie modlitwa i wszelkie formy pomocy. W tym zak-

resie biskupi popierają inicjatywy posłów i senatorów naszego parlamentu, apelujących o poszanowanie wolności religijnej na całym świecie i o równe
prawa dla wyznawców Chrystusa. Także służby dyplomatyczne naszego państwa powinny zajmować
jednoznaczne stanowisko w tym zakresie, jak czynią to dotychczas i na co liczymy szczególnie
w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
6. Rok 2011 jest obchodzony w Polsce jako
Europejski Rok Wolontariatu Propagujący Aktywność Obywatelską. Jest to okazja do wyrażenia
wdzięczności wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas, którzy w liczbie 45 tysięcy dają codziennie świadectwo miłosierdzia chrześcijańskiego, angażując się w kościelną posługę wobec ubogich i potrzebujących pomocy. Od 15 lat rozwijają
się w diecezjach Szkolne Koła Caritas, które zaszczepiają ideę samarytańskiej miłości bliźniego w sercach dzieci i młodzieży. Biskupi doceniają trud nauczycieli, wychowawców i katechetów oraz 49 tysięcy ludzi młodych, włączających się aktywnie
w dzieła charytatywne i pomoc humanitarną. Zachęcają też do kontynuowania tego dzieła.
7. Biskupi podzielają niepokój społeczeństwa
wywołany ostrą debatą na temat projektu zmian
w ustawie o Otwartych Funduszach Emerytalnych,
które za zgodą obywateli gromadzą składki emerytalne. W tej debacie nie wolno zapominać o podstawowej zasadzie ubezpieczeń emerytalnych, jaką
jest solidarność pokoleń. Równocześnie pojawia się
pytanie, czy tak ważna materia, bo dotycząca przyszłej jakości życia Polaków, może być poddawana
eksperymentom i czy można ryzykować utratę zaufania obywateli wobec własnego państwa. Sprawy
te wymagają rzeczowej i spokojnej dyskusji, o którą
apelują biskupi.
8. Pasterze Kościoła w Polsce przypominają instytucjom odpowiedzialnym za wychowanie dzieci
i młodzieży w naszym kraju o obiektywnych wartościach, na których mają być budowane programy
edukacyjne. Kierując się dobrem uczniów podkreślają, że nie należy zastępować wychowania prorodzinnego wyłącznie edukacją seksualną.
9. Biskupi omówili temat likwidacji małych
szkół, szczególnie w środowiskach wiejskich. Jest
to niewątpliwie problem złożony, w którym ma miejsce konflikt racji ekonomicznych i edukacyjnych.
Szkoła w swoim środowisku wypełnia nie tylko misję edukacyjną, ale również jest ośrodkiem kultury.
Biskupi apelują do władz samorządowych, aby
o zamykaniu szkół nie decydowały jedynie względy
ekonomiczne.
Biskupi błogosławią na czas Wielkiego Postu
i proszą wiernych o świadectwo modlitwy, postu
i jałmużny oraz trzeźwości i abstynencji. Jednocześnie wyrażają nadzieję, że dzięki temu wszyscy głębiej przygotujemy się do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i beatyfikacji Sługi Bożego Jana
Pawła II.
Podpisali:
Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce,

Zakopane, 16 marca 2011 r.
Zmieniliśmy czas z zimowego na letni:

Jeśli masz jeden zegarek, wiesz,
która godzina. Gdy masz dwa zegarki,
nigdy nie jesteś tego pewien.
Anthony de Mello
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RATUJ MNIE!
Zwracamy się do
Was w imieniu Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej (ul. Wilcza 9, 00538 Warszawa), którego celem jest wprowadzenie w Polsce prawa
chroniącego wszystkie
dzieci od początku życia. Obowiązująca w tej
chwili tzw. ustawa antyaborcyjna pozwala na
zabijanie dzieci chorych aż do momentu uzyskania zdolności do życia poza organizmem matki.
W roku 2009 w Polsce legalnie zabito 510 dzieci
podejrzanych o to, że są chore. Od 2005 roku
prowadzimy działania, których celem jest zmiana nastawienia opinii publicznej wobec aborcji.
Wszystkie badania opinii wskazują na mocny
zwrot antyaborcyjny wśród Polaków. Różne badania pokazują poparcie dla życia od 50% aż do
90%. Projekt ustawy zapewniającej ochronę każdemu dziecku wychodzi naprzeciw nastrojom
społecznym.
Niestety partie polityczne pozostają zapóźnione w tej sprawie. Nie możemy liczyć na inicjatywę ustawodawczą z ich strony. W tej sytuacji
konieczne stało się zgłoszenie projektu społecznego. 8 grudnia 2010 zgłosiliśmy u Marszałka
Sejmu wniosek o zarejestrowanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Komitet został zarejestrowany 20 stycznia 2011. Aby Sejm był zobowiązany do zajęcia się projektem przedstawionej ustawy konieczne jest zebranie co najmniej 100
tys. podpisów popierających projekt w okresie
3 miesięcy od rejestracji. Liczymy, że wszyscy ludzie sumienia włączą się w nasz projekt. Szczególnie liczymy na osoby, którym bliskie jest nauczanie Jana Pawła II dobitnie wyrażone w encyklice Evangelium Vitae.
Liczymy, że w Waszej Parafii znajdą się osoby gotowe zaangażować się w sprawę zbierania
podpisów. Z myślą o nich przedstawiamy obok
tekst projektu ustawy wraz z uzasadnieniem i kartę do zbierania podpisów. Prosimy o odesłanie
kart z podpisami na adres Kurii Diecezjalnej
Siedleckiej, skąd zostanie odebrana przez
Komitet. W razie potrzeby udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny
lub e-mailowy na adres i numer podane poniżej.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Z wyrazami szacunku
Mariusz Dzierżawski - Pełnomocnik Komitetu
Jacek Sapa – Zastępca Pełnomocnika

http://w3.stopaborcji.pl
tel. 608 594 158
e-mail: kontakt@fundacjapro.org.pl

PROJEKT

Ustawa z dnia...
o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych
ustaw:
Art. 1
W ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17 z 1993 roku, poz. 78 ze zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) Ustawa otrzymuje tytuł "O ochronie życia ludzkiego od poczęcia".
2) Uchyla się preambułę, art. 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c i 9
ustawy.
3) Art. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Każda istota ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia. 2. Życie i zdrowie dziecka
od chwili jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa”.
Art. 2
W ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. nr 115 z 2008 roku, poz. 728 ze
zm.) dodaje się: 1) art. 53 b w brzmieniu:
1. Organy administracji rządowej oraz samorządu
terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są obowiązane do zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej.
2. Organy administracji rządowej oraz samorządu
terytorialnego udzielają pomocy Kościołowi Katolickiemu, innym kościołom i związkom wyznaniowym
oraz organizacjom społecznym, które organizują
opiekę nad kobietami w ciąży, organizują rodziny
zastępcze lub udzielają pomocy w przysposabianiu
dzieci.
3. Zakres i formy oraz tryb udzielania pomocy, o
której mowa w ust. 1 i 2 określa, w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów”.
Art. 3
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 3 ust. 2 ustawy
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
(Dz. U. nr 17 z 1993 roku, poz. 78 ze zm.) zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 53b ust. 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. nr 115 z 2008 roku, poz. 728 ze zm.).
Art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia.

Uzasadnienie
1) Potrzeba i cel wydania ustawy.
Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku z 28 maja 1997 roku stwierdził: „Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest
życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie
prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest
bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takie-

go zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej
ludzkiego życia. Od momentu powstania życie
ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej (wyrok
z dnia 28 maja 1997 roku, sygn. K 26/96)".
Wobec tego przewidziane przez art. 4a ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17 z 1993 roku,
poz. 78 ze zm.) przypadki prawnej dopuszczalności
pozbawienia życia dziecka nienarodzonego należy
uznać za niezgodne z zasadami moralności i Konstytucją.
Projektodawca proponuje uchylenie tych przepisów.
Nie ma żadnych przesłanek aby życie ludzkie
w fazie prenatalnej było chronione gorzej niż w jakiejkolwiek innej fazie rozwoju. Sytuacje, w których
zagrożone jest życie matki, a terapia może być niebezpieczna dla jej nieurodzonego jeszcze dziecka
będą podlegać regulacji art, 26 kk. Orzecznictwo
i piśmiennictwo wypracowane na gruncie tego
przepisu wydaje się dostatecznie jasno określać
zasady, jakie powinny być stosowane w takich
przypadkach.
Tak więc potrzeba i cel wydania ustawy wynika
z konieczności jednolitego stosowania standardów
konstytucyjnych.
W pozostałym zakresie projektodawca proponuje uchylenie przepisów, które uważa za zbyteczne,
jak również porządkowanie systemu prawa przez
przeniesienie przepisów do ustaw, które całościowo regulują daną problematykę. Dotychczasowa
ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży była hybrydowym tworem mieszającym przepisy różnych gałęzi prawa. Między innymi w związku z tą właśnie wadą powstawały wątpliwości co do
sposobu dokonywania ich wykładni.
2) Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być
unormowana.
Rzeczywisty stan w normowanej dziedzinie to
przede wszystkim niezgodność przepisów ustawy
zwykłej z przepisami rangi konstytucyjnej.
3) Różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Projektowany stan prawny to zgodność ustawodawstwa zwykłego z przepisami rangi konstytucyjnej jak również uporządkowanie systemu
prawnego przez przeniesienie przepisów według
gałęzi prawa, których przynależą.
4) Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne.
a) Skutki społeczne.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stwierdza: „ ... uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków
wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata".
Zgoda na zabijanie najsłabszych, traktowanie
ludzi w fazie prenatalnej jako „materiału biologicznego” przypomina najgorsze doświadczenia totalitaryzmu komunistycznego i nazistowskiego, które
negowały godność osoby ludzkiej. Zarówno komuniści jak i naziści traktowali niektórych jak „podludzi”. Pozbawienie jakiejkolwiek grupy osób ochrony
prawa sprzeczne jest z najlepszymi tradycjami cywilizacji europejskiej, opartymi na szacunku dla
każdej osoby.
W roku 2008 w Polsce, dokonując aborcji, legalnie zabito 499 dzieci. 467 z nich dlatego, że były
podejrzane o to, że są chore. Zgoda na zabijanie
chorych dzieci w fazie prenatalnej wskazuje, że

zdaniem ustawodawcy ludzie niepełnosprawni nie
zasługują na prawo do życia. Dyskryminacja osób
niepełnosprawnych w fazie prenatalnej prowadzi
do dyskryminacji wszystkich osób niepełnosprawnych, co jest sprzeczne z prawem polskim i zasadami moralnymi.
Organizowanie aborcji przez państwową służbę
zdrowia i dokonywanie jej przez lekarzy ma negatywne skutki społeczne. Demoralizuje wszystkich zaangażowanych w ten proceder, powoduje erozję
zaufania społecznego do instytucji państwowych
i podważa szacunek dla zawodu lekarza, którego
celem jest pomoc chorym, a nie pozbawianie ich
życia.
Legalność aborcji skłania niekiedy rodziców do
zgody na zabójstwo własnych dzieci. Decyzje te
bardzo często powodują poważne zaburzenia psychiczne, zwłaszcza u matek, określane jako „syndrom poaborcyjny".
Osiągnięcie wolności, sprawiedliwości, pokoju
i trwałego rozwoju jest możliwe tylko wtedy, kiedy
wszystkim członkom społeczności, a szczególnie
najsłabszym, zapewni się opiekę prawa. Respektowanie prawa do życia każdej osoby jest fundamentem wszelkich praw ludzkich.
b) Skutki gospodarcze.
Zabijanie dzieci przed narodzeniem nie tylko
niszczy moralne fundamenty społeczności. Konsekwencją jest również zniszczenie etosu ojcostwa
i macierzyństwa, a następnie depopulacja społeczności, powodująca napięcia gospodarcze i ruinę
systemów emerytalnych. Zjawiska te obserwujemy
we wszystkich niemal państwach Europy.
Przywrócenie prawnej ochrony każdemu człowiekowi jest warunkiem niezbędnym do odwrócenia niekorzystnych trendów cywilizacyjnych, demograficznych i gospodarczych.
c) Skutki finansowe.
Projekt nie pociąga za sobą bezpośrednich skutków finansowych.
d) Skutki prawne.
Skutkiem prawnym ustawy ma być wewnętrzna
spójność systemu prawnego, którego fundamentem jest szacunek dla każdej osoby ludzkiej, wynikający również z Konstytucji.
Klarowność i konsekwencja polskich regulacji
ma również zapewnić odporność polskiego systemu prawnego na zarzuty niezgodności z umowami
międzynarodowymi ratyfikowanymi przez nasz kraj.
2) Źródła finansowania.
Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
3) Założenia projektów podstawowych aktów
wykonawczych.
Projekt nie wymaga wydania aktów wykonawczych.
4) Oświadczenie o zgodności projektu ustawy
z prawem Unii Europejskiej.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty
prawem Unii Europejskiej.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
o zmianie ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży oraz
niektórych innych ustaw
www.stopaborcji.pl

WYKAZ OBYWATELI, KTÓRZY UDZIELAJĄ POPARCIA PROJEKTOWI USTAWY

o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw
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KOŚCIÓŁ SŁUCHA MŁODYCH

W tym roku Jan Paweł II, któremu w czasie spotkania będzie już przysługiwał tytuł błogosławionego,
jest również patronem madryckiego spotkania obok
dziewięciu świętych hiszpańskich. XXVI Światowe
Dni Młodzieży odbędą się w Madrycie od 16 do 21
sierpnia 2011 r. Z młodymi spotka się papież Benedykt XVI. Hasłem spotkania młodych z całego świata
są słowa z listu św. Pawła do Kolosan: „Zakorzenieni
i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”.
Czy padnie rekord i do Madrytu na Światowe Dni
Młodzieży pojedzie więcej młodych niż do Rzymu
w 2000 roku, kiedy wyjechało 50 tys. młodych?
Ks. Grzegorz Suchodolski (dawniej siedlecki
Duszpasterz Akademicki), dyrektor Krajowego Biura
Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży wskazuje, że nie uda się to bez zaangażowania parafii, diecezji, ruchów i wspólnot. Wprawdzie to nie liczba
uczestników jest najistotniejsza, ale ich duchowe
przeżycie, umocnienie wiary, spotkanie z Ojcem Św.
i rówieśnikami z całego świata.
Obecnie, liczbę młodych Polaków, którzy wezmą
udział w Światowych Dniach Młodzieży w Hiszpanii
szacuje się na 20.000 Większość z nich, ok. 10.000,
wyjedzie w grupach tworzonych przez diecezje, parafie i duszpasterstwa akademickie. 1.200 młodych
wybiera się na Światowe Dni Młodzieży jako wolontariusze. „Będzie to najliczniejsza grupa w historii
polskiego wolontariatu na ŚDM”, podkreśla ks. Suchodolski. „Chętnych było znaczenie więcej. Zgłosiło
się do nas ponad 2.000 wolontariuszy. Wybraliśmy
ścisłą czołówkę, 1.200 osób, dobrze znających języki
obce”. Zapisy młodych, którzy chcą wziąć udział
w madryckim spotkaniu, trwają. Chętni mogą zgłaszać się do koordynatorów diecezjalnych i osób odpowiedzialnych za tworzenie grup w poszczególnych
parafiach, dekanatach, diecezjach i wspólnotach.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.madryt2011.pl.
Hiszpański Komitet Organizacyjny spodziewa się
ponad 2 milionów uczestników z prawie wszystkich
krajów świata. „Organizacja tego spotkania to prawdziwe szaleństwo” - mówi Yago de la Cierva, dyrektor wykonawczy Hiszpańskiego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Podczas konferencji w Warszawie wyliczał, że zadaniem
organizatorów będzie m.in. przygotowanie 8 mln posiłków czy zorganizowanie pracy 20 tys. wolontariuszy (15 tys. Hiszpanów i 5 tys. wolontariuszy zagranicznych). O szczegółach logistycznych spotkania
mówił podczas Krajowego Forum Duszpasterstwa
Młodzieży. Spotkanie osób duchownych i świeckich
odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży stanowi jeden z ważnych elementów przygotowania do
spotkania młodzieży świata z Benedyktem XVI.
Równolegle z Krajowym Forum Duszpasterstwa
Młodzieży z polskimi wolontariuszami spotkał się Pedro Besari, odpowiedzialny za Departament Wolontariatu w Komitecie Organizacyjnym w Madrycie.
Wolontariusze wyjadą do Madrytu wcześniej i pomogą miastu i mieszkańcom przygotować się do przeżywania święta młodych. W przygotowania do ŚDM
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są zaangażowani już teraz. Administrują m.in. oficjalny profil ŚDM na Facebooku, dostępny w 21 językach (w tym arabskim, chińskim, tagalo, wietnamskim). Facebookowe ŚDM mają 226.800 użytkowników różnych narodowości. Tłumaczą też różne materiały przygotowywane przez Hiszpański Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży w Madrycie.
W imieniu Stolicy Apostolskiej organizacją spotkania zajmuje się Papieska Rada ds. Świeckich.
Zdaniem obecnego przewodniczącego Rady, kard.
Stanisława Ryłki „dzięki Światowym Dniom Młodzieży narodziło się nowe pokolenie młodych, młodych otwartych na Chrystusa, którzy zadają sobie
podstawowe pytania dotyczące sensu życia ludzkiego, przeznaczenia życia ludzkiego”. „Światowe
Dni Młodzieży są uprzywilejowanym momentem
dialogu Kościoła z młodymi. Dzięki nim zrodziło się
nowe pokolenie duszpasterzy młodzieży, którzy są
bardziej wrażliwi na prawdziwe potrzeby duchowe
młodego pokolenia.
W ponad 300 miejscach odbywać się będą prowadzone przez biskupów katechezy w grupach językowych i rozmowy biskupów z młodymi na wybrane
tematy. Papież przyleci do Madrytu 18 sierpnia. Kulminacyjnym punktem Światowych Dni Młodzieży będzie niedzielna Msza św. pod przewodnictwem Ojca
Świętego na lotnisku Cuatro Vientos (Czterech Wiatrów), sprawowana 21 sierpnia. Dopełnieniem programu duchowego będzie trwający przez ten czas
Festiwal Młodych. Jest to cykl imprez i inicjatyw,
w ramach którego prezentowana jest kultura i sztuka
młodzieżowa z wszystkich kontynentów; częścią Festiwalu będzie Expo-Vocation.
Spośród wszystkich przedsięwzięć, jakie na całym świecie organizuje Kościół katolicki, Światowe
Dni Młodzieży to spotkanie, które gromadzi największą liczbę uczestników i ma najbardziej międzynarodowy charakter. Specjalny fundusz solidarnościowy,
na który uczestnicy mogą wpłacać dobrowolny datek
umożliwia pokrycie kosztów uczestników z krajów
z trudnościami ekonomicznymi. W ciągu 26 letniej historii ŚDM, odbyło się dziesięć spotkań o charakterze międzynarodowym. Warto przypomnieć, że w tym
roku przypada 20 rocznica VI Światowych Dni Młodzieży. W sierpniu 1991 r. z udziałem Jana Pawła II
młodzież całego świata spotkała się na Jasnej Górze.

DZIĘKCZYNIENIE
ZA BEATYFIKACJĘ

Podziękowaniem za beatyfikację Jana Pawła II
będą tegoroczne obchody Święta Dziękczynienia
5 czerwca przy Świątyni Opatrzności Bożej. Wcześniej, bo już 1 maja warszawiacy będą mogli w Wilanowie śledzić na telebimach przebieg beatyfikacji Jana Pawła II w Watykanie. Na fasadzie Świątyni zawiśnie portret nowego błogosławionego utworzony
z setek tysięcy zdjęć Polaków. Powstanie też miasteczko papieskie z edukacyjną ciuchcią i innymi atrakcjami przybliżającymi osobę i nauczanie papieża.
„Przed nami IV Dzień Dziękczynienia, poprzedzony i złączony z nowymi ważnymi wydarzeniami, gdyż
ciągle dochodzą w historii współczesnej nowe moty-
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wy dziękczynienia” – powiedział podczas konferencji
prasowej metropolita warszawski kard. Kazimierz
Nycz. Jego zdaniem, nie wolno nam przestać dziękować Bogu także za ostatnie 30 lat historii Polski.
Przy tej okazji zapowiedział również obchody upamiętniające Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego z okazji jego 115 rocznicy urodzin i 30
rocznicy śmierci, która przypada 28 maja br.
Kard. Nycz podkreślił, że beatyfikacja Jana Pawła
II to wielkie wydarzenie, które będzie przeżywane
przede wszystkim w Rzymie, gdzie spodziewanych
jest ponad 2 miliony pielgrzymów, ale także na całym
świecie, bo – jak się wyraził – „taka jest natura osoby
Jana Pawła II i taki był jego pontyfikat”. Metropolita
warszawski poinformował, że w stolicy beatyfikacja
Jana Pawła II będzie przeżywana w sposób wspólnotowy szczególnie w trzech miejscach: na pl.
Piłsudskiego, przy Świątyni Opatrzności Bożej oraz
na Woli przy figurze Jezusa Miłosiernego.
W niedzielny poranek 1 maja na placu przed
Świątynią Opatrzności Bożej bp Tadeusz Pikus odprawi Mszę św. Następnie na ustawionych telebimach będzie można obejrzeć transmisję z Watykanu. Po niej z pl. Piłsudskiego Traktem Królewskim
do Świątyni Opatrzności Bożej przejedzie odnowiony
na tę okazję papamobile z 1979 roku. W południe
otwarte zostanie miasteczko edukacyjne, wokół
Świątyni będzie jeździć papieska ciuchcia, a na
kolejnych stacjach, gdzie będzie się zatrzymywać,
dzieci będą mogły poznawać historię życia i świętości Jana Pawła II.
Na fasadzie Świątyni Opatrzności Bożej odsłonięty zostanie gigantyczny portret nowego błogosławionego. - Będzie to ogromna mozaika, trwają starania aby była to kopia portretu beatyfikacyjnego - poinformował ks. Rafał Sztejka SJ. Prezes zarządu
Centrum Opatrzności Bożej Piotr Gaweł zaznaczył,
że będzie to piękny i wyjątkowy wyraz jedności Polaków. Poinformował, że na początku marca rozpocznie się akcja przesyłania zdjęć, które zostaną wykorzystane do utworzenia papieskiego portretu o wymiarach 22 m x 42 m. Każdy, kto zechce przesłać
swoje zdjęcie, najpierw wyśle SMS-cegiełkę, z którego dochód wesprze powstające właśnie Muzeum
Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego w Centrum Opatrzności Bożej w Wilanowie, następnie
otrzyma specjalny kod na stronę internetową, z której
będzie mógł wysłać swoje zdjęcie. Będzie też istniała
możliwość przesyłania zdjęć za pośrednictwem MMS.
Papieski portret będzie też głównym elementem
wystroju obchodów IV Święta Dziękczynienia w czerwcu. W tym roku będzie to nie tylko niedziela 5 czerwca, ale praktycznie cały weekend dziękczynienia,
który rozpocznie się w sobotę 4 czerwca spotkaniem
młodzieży. Główne uroczystości dziękczynne odbędą się w południe 5 czerwca, kiedy zostanie odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II. Poprzedzi ją Biały Marsz dla Jana
Pawła II, który o godz. 8 rano wyruszy z pl. Piłsudskiego na Pola Wilanowskie. Podobnie jak w poprzednich latach zaplanowano również liczne koncerty.
W tym roku będzie już można odwiedzać Panteon
Wielkich Polaków.
Jak poinformował ks. Henryk Małecki, moderator
wydziałów duszpasterskich Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, a później dziękczynienia za nią, w warszawskich parafiach
zawisną papieskie bilbordy i plakaty. Wcześniej organizowane będą różne spotkania popularyzujące
nauczanie papieskie, katechezy i rekolekcje, a także
konkursy i wystawy. Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz Papieski Wydział Teologiczny
w Warszawie zorganizują również sympozja z tej
okazji.
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niem wpatrywać się w Jego Oblicze. Oprócz
tego w programie znajdzie się miejsce na bardzo pouczającą katechezę. Usłyszymy też, czego dokonał Chrystus w życiu młodych ludzi
podczas marcowej ewangelizacji siedleckich
szkół. To będzie bardzo interesujące. Zapraszamy! Akademicka Grupa Ewangelizacyjna
ŚW. JOANNA. Jutro (w poniedziałek 28 marca) kolejny parafialny dzień wspomnienia Św.
Joanny Beretty Molla. Zapraszamy wszystkich
Czcicieli naszej Patronki na modlitwę różańcową o 17.30 i Mszę Św. o 18.00. Po Mszy Św.
będą modlitwy i ucałowanie relikwii.
KWIATY. Zgodnie z dawną tradycją wiele
osób chce mieć swój udział w przygotowaniu
Grobu Pańskiego i dekoracji kościoła na Święta
Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał- Wielkanocne, przez ufundowanie kwiatów. Jako
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa- pierwsze (do środy 23.03) dobry przykład dały
sterzy.
Koła Żywego Różańca nr 4 (zel. Teresa Niedziółka), składając ofiarę 80 zł. i nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak). Bóg zapłać!
I KOMUNIA ŚW. Już tylko 48 dni dzieli nas TRZEŹWY POST. Nie od dziś modlitwę o
od dziś do I Komunii
trzeźwość wiązano
Św. dzieci z klas II w
z Wielkim Postem.
naszej Parafii. Pragnę
Pokazuje to XIXprzekazać kilka istotwieczna
rycina,
nych informacji związaktórą obok zamiesznych z przygotowania
czamy. Przy rycinie
mi do tego wydarzenia:
krótkie rymy, ukazu1. Spotkanie Rodziców z Ks. Biskupem 1 kwietjące istotę rzeczy:
nia br. (w piątek) o godz. 18.00, w sali wielofunkPamiętaj, że alkohol
zdrowie ciała kruszy
cyjnej KLO. Tematy poruszone podczas spotkań
I jeszcze groźniej
z rodzicami Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski
szkodzi
twej duszy
przedstawia na swoim blogu e-Rozmowy o DoJezu zlituj się nad
brej Nowinie blogs.radiopodlasie.pl/bp/ zachęcadolą, Dusz tonących
jąc do dalszej dyskusji.
w alkoholu!
2. Porządek spotkań i rozmów Księdza z Dziećmi i Rodzicami (indywidualnie - Dzieci maja ze
sobą zeszyt z religii). Miejsce spotkań: kancelaria. Czas:
Zagrożenia i korzyści wynikające z serfowania
9.IV- sobota, godz. 8.00 Dzieci ze Szkoły „STO”, najmłodszych w Internecie są tematem wielu narad
i konferencji. Odbywają się one w ramach programu
godz. 9.00 Dzieci ze Strzały i inne szkoły,
Komisji Europejskiej Safer Internet oraz Polskiego
godz. 10.30 kl. II A, S.P. nr 9,
Centrum Programu Safer Internet (utworzonego
godz. 13.00 kl. II B, S.P. nr 9,
w 2005 r.), przy współpracy Fundacji „Dzieci Niczyje”
godz. 15.00 kl. II C, S.P. nr 9,
oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej
16.IV - sobota, godz. 16.00 kl. II D S.P. nr 9
(NASK). Prelegenci z całego świata przedstawiają
3. Spotkanie samych Rodziców w czwartek szeroką wiedzę dotyczącą kwestii bezpieczeństwa
14.IV. na Mszy Św. o 18.00, a po mszy kateche- dzieci w Internecie, także zagrożeń, korzyści,
za o Sakramencie Pokuty i spotkanie z Fotogra- potrzeb i metod umożliwiających edukowanie dzieci
przy pomocy Internetu.
fem.
Internet należy do naszej rzeczywistości, a świat
4. Próby ustawienia w kościele przed I Komunią: wirtualny
niekiedy konkuruje ze światem realnym
Grupa I: 27.IV, 4. 9. 11 maja br.
i dlatego powinien być traktowany poważnie. NiedłuGrupa II: 28.IV, 5.10.12 maja br.
go setki milionów ludzi będą korzystać z Internetu.
5. Następne spotkanie wszystkich Dzieci i Ro- Młodzi żyją w medialnym świecie bardziej niż kiedydziców będzie 17.IV w Niedziele Palmową kolwiek. Wiedza, którą dzieci zdobywają w 74% pochodzi z Internetu, który staje się podstawowym źróo godz. 16.00 i Msza Św. o 16.30.
W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź II:
# Bartosz Tosiński z naszej Parafii i Anna
Brzeska z Parafii w Kotuniu (8).
# Wojciech Lech Przychodzeń z naszej Parafii i Malgorzata Anna Filipek z Parafii Katedralnej w Tarnowie (9).
Zapowiedź I:
# Sebastian Borkowski z naszej Parafii i Anna Palicka z Parafii Św. Andrzeja Apostoła
w Warszawie - Archidiecezja Warszawska (10).
# Mariusz Jakubowski z Parafii Kotuń i
Joanna Flis z naszej Parafii (11).
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Żaluzje, rolety, markizy proponuje Firma JARO
Jarosław Omelańczuk, ul. Chrobrego 4 lok. 102
www.jaro-siedlce.pl
tel. 604 176 395
Istniejemy od roku 1990
Stawiamy na jakość i doświadczenie

JEŚL NIE ROZUMIESZ NA LEKCJI - PYTAJ.

JEŚLI NIE ZAPYTASZ, BEDZIESZ PODOBNY DO
„KIWAJĄCEGO” PIESKA, KTÓRY ZAWSZE
I WSZYSTKIM PRZYTAKUJE.

W PARAFII I W DIECEZJI

DZIECI W SIECI

Ks. Sławek Harasimiuk

WIOSENNY WIECZÓR CHWAŁY
„Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
Wznośmy okrzyki ku chwale
Opoki naszego zbawienia,
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
Z weselem śpiewajmy Mu pieśni…” (Ps 95)

Wszystko to wydarzy się już w najbliższy
czwartek (31 marca), o godz. 19.00, w sali KLO
przy ul. Sokołowskiej 124. Będziemy wysławiać
naszego Pana, śpiewać Mu pieśni i z uwielbie-

dłem informacji dla młodego pokolenia.
Dzieci odwiedzają portale społecznościowe i pomimo ustalonej granicy wieku (13 lat) okazuje się, że
w Wielkiej Brytanii 37 proc. dzieci w przedziale wiekowym pomiędzy 5-7 lat odwiedza Facebook. Facebook obsługuje 500 mln użytkowników (ok. 7,5% całej populacji). Portal „Nasza Klasa” może poszczycić
14 mln użytkowników którzy w zeszłym roku byli najaktywniejszymi ze wszystkich portali społecznościowych na świecie. Aż 26% osób korzystających z „Naszej Klasy” stanowią ludzie w wieku 11-19 lat.
ciąg dalszy nastąpi

WYROK. Podsądny opuszcza salę rozpraw.
- Ile ci dali - pyta kolega
- Trzy niedziele.
- To mało.
- Ale Palmowe.
MARZENIA. Spytano młodego literata, który już we
wczesnej młodości marzył, by zostać „wielkim pisarzem”, co dla niego oznacza „wielki”?
Literat odpowiedział:
- Chciałbym pisać teksty, które cały świat będzie czytał; teksty, na które ludzie będą reagować czysto
emocjonalnie; które będą doprowadzać ich do łez,
bólu, gniewu, krzyku i desperacji!
Człowiek ten zrealizował swoje marzenie. Pracuje
w firmie Microsoft i pisze komunikaty o błędach, zawieszaniu się komputera i utracie danych.
KURZ. Dyrektor do sprzątaczki:
- Pani Jadziu gdzie się podział kurz z mojego biurka?
- No starłam... a czemu pan dyrektor pyta?
- Miałem na nim zapisany ważny telefon!
NIEDŹWIEDŹ. Przychodzi mężczyzna do sklepu zoologicznego z małym niedźwiedziem na łańcuchu
i krzyczy w progu:
- Gdzie jest ten łobuz sprzedawca, co dwa lata temu
chomika mi sprzedał?
PAPIEROSY. Mężczyzna w sile wieku kupuje papierosy, a na nich napis „Palenie może być powodem
niepłodności”.
Pyta więc ekspedientkę:
- A tych z rakiem Pani nie ma?
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 2300
egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
tel. 025-6402828, fax 025-6320223
Druk: NOWATOR. Poczta internetowa:

jozefsiedlce@wp.pl
www.jozef.siedlce.pl
Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
Konto Zespołu Caritas: Bank Pocztowy o/Siedlce
12 1320 1537 0816 2719 2000 0001

Materiały przygotowali:
ks. Henryk Drozd, ks. Jarosław Dziedzic,
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik,
s.M. Amabilis Gliniecka, fot. Tomasz Końko
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.

Kancelaria Parafialna jest czynna
w dni powszednie od 16.00 do 17.30

